
 
Vacinação contra a COVID-19: eurodeputados
apelam à solidariedade global e da UE
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Parlamento reitera que a UE deve manter os esforços conjuntos para combater a
pandemia e tomar medidas urgentes para aumentar a produção de vacinas, respondendo
às expectativas dos cidadãos.
 
No debate da sessão plenária de quarta-feira, os eurodeputados discutiram o estado atual da
estratégia europeia de vacinação contra a COVID-19 com a Presidência Portuguesa,  na
pessoa  da  Secretária  de  Estado  para  os  Assuntos  Europeus,  Ana  Paula  Zacarias,  e  a
Presidente  da  Comissão  Europeia,  Ursula  von  der  Leyen.

Parlamento pede novos esforços da UE na luta contra COVID-19 e medidas urgentes para aumentar produção de vacinas. © União

Europeia 2021-EP
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Muitos parlamentares realçaram o facto de a UE ter tomado as decisões certas, especialmente
no que concerne à abordagem europeia coletiva da vacinação e à defesa dos direitos dos seus
cidadãos, colocando a segurança em primeiro lugar e aplicando as regras de responsabilidade
da UE.
 
Von der Leyen defendeu a escolha da UE de unir forças na hora de encomendar vacinas, a
necessidade de solidariedade global e a decisão de não tomar nenhum atalho em matéria de
segurança e eficácia das vacinas. Apesar disso, a presidente da Comissão admitiu que devem
ser retiradas lições dos erros do passado, já que “ainda não estamos onde queremos estar na
luta contra o vírus”.
 
“As recentes informações sobre atrasos na entrega de vacinas por parte de alguns fabricantes
é uma preocupação à qual devemos reagir em tempo real”, alertou Ana Paula Zacarias, em
nome da Presidência Portuguesa do Conselho. A Secretária de Estado afirmou que a UE deve
assegurar que as companhias farmacêuticas respeitam os contratos assinados. “Os países
precisam de saber quantas vacinas estão disponíveis e quando para poderem planear as suas
campanhas de vacinação”, acrescentou.
 
Os eurodeputados sublinharam que as soluções para sair da crise devem ser encontradas
tendo por base um espírito de solidariedade, tanto entre os Estados-membros, como a nível
global. A UE tem uma responsabilidade com o resto do mundo e deve garantir que as vacinas
são distribuídas de forma justa em todo o globo, acrescentaram, alertando que “ninguém está
seguro até que todos estejam seguros”.
 
Reconhecendo que a UE subestimou os desafios da produção em massa de vacinas,  os
membros  do  Parlamento  Europeu  pediram  que  sejam  tomadas,  com  máxima  urgência,
medidas concretas para aumentar a produção. Muitos eurodeputados exortaram a Comissão a
fazer cumprir os contratos existentes e, ao mesmo tempo, a apoiar os Estados-membros nas
suas estratégias de distribuição de vacinas.
 
Para  fortalecer  a  confiança  dos  cidadãos  nos  esforços  de  vacinação  e  combater  a
desinformação, a UE deve “dizer a verdade”, salientaram alguns deputados. A este respeito,
muitos recordaram a necessidade de transparência relativamente aos contratos, bem como de
dados abrangentes e claros sobre o lançamento de vacinas a nível nacional.
 
Tendo em conta os elevados montantes de dinheiro público investido, vários eurodeputados
apelaram também a um maior escrutínio parlamentar da implementação da estratégia de
vacinas.
 
Assista ao vídeo do debate aqui. Clique nos seguintes nomes para as declarações individuais:
 
Ana  Paula  Zacarias,  Secretária  de  Estado  para  os  Assuntos  Europeus,  em  nome  da
Presidência  Portuguesa  do  Conselho  (introdução)
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=644eacb0-dab6-2643-a950-3cccc73be982&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=75ef536e-8b14-cd5e-f67d-1d13cd5c7286&date=20210210


Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia (1a parte, 2a parte, 3a parte)
 
Manfred Weber (PPE, Alemanha)
 
Iratxe García Pérez (S&D, Espanha)
 
Dacian Cioloş (Renew, Roménia)
 
Marco Zanni (ID, Itália)
 
Ska Keller (Verdes/ALE, Alemanha)
 
Beata Szydło (ECR, Polónia)
 
Manon Aubry (The Left, França)
 
Ana  Paula  Zacarias,  Secretária  de  Estado  para  os  Assuntos  Europeus,  em  nome  da
Presidência  Portuguesa  do  Conselho  (conclusão)
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate
 
Marisa Matias (The Left)
 
Sara Cerdas (S&D)
 
Paulo Rangel (PPE)
 
 
 
Contexto
 
A 12 de janeiro de 2021, os eurodeputados questionaram a Comissão Europeia sobre os
últimos desenvolvimentos relativos às vacinas contra a COVID-19. Um debate em sessão
plenária centrado na estratégia global da UE para a COVID-19 teve lugar a 19 de janeiro,
mesmo dia em que a Comissão publicou um plano de ação atualizado para intensificar a luta
contra a pandemia.
 
Durante o debate da sessão plenária de janeiro, os eurodeputados expressaram o seu amplo
apoio à abordagem comum da UE para combater a pandemia e apelaram a uma transparência
total no que diz respeito aos contratos e distribuição das vacinas contra a COVID-19.
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=3dc44401-9f4e-4fa1-adc1-e19408485433&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=08cf3b85-48c6-3a69-15bf-682869623769&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2db2cc7e-20bc-c81e-6881-87ecae0b89e4&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=349e7dc0-beed-a56a-1adb-c6f67642d63c&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e55be1d7-6628-8aeb-a7e1-5abcfccfb52d&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=3115fda6-2af3-2e08-ca3d-17a959753e04&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=a373d72e-2262-590c-5e1e-848b51c79f0c&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=ee8893d7-53f0-d55b-d81f-7e630329e35b&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=a821e643-0193-f8ee-ed48-5d745759c4d5&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=64d4c43a-1f70-9ea8-7db6-707e711ee8a5&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=304de31d-5265-bc46-5240-6f5b1e3cb302&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=ee2349b3-0b12-4f43-d89e-961e9cccbf88&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=1d08991e-0ffc-b980-e854-c7d48e019ba7&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&vodId=75918e23-66e2-487b-0032-384966222ac5&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_143
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210114IPR95615/vacinas-contra-a-covid-19-a-ue-deve-responder-com-unidade-e-solidariedade
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Para saber mais
Excerto do debate em sessão plenária: a situação da Estratégia de Vacinação COVID-19 da
UE (10.02.2021)
Comunicado de imprensa do PE (ENVI): Os eurodeputados exortam os países da UE a serem
transparentes sobre os seus fornecimentos de vacina COVID-19 (05.02.2021)
Comunicado de imprensa do PE (sessão plenária): Vacinas COVID-19: a UE deve responder
com unidade e solidariedade (19.01.2021)
Material multimédia gratuito: estratégia de vacinas da UE
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu

Márcia BIZZOTTO
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu

João Santos SILVA
Serviço de Imprensa - Estagiário
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/the-state-of-play-of-the-eus-covid-19-vaccination-strategy--extracts-from-the-debate-_I202021-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/the-state-of-play-of-the-eus-covid-19-vaccination-strategy--extracts-from-the-debate-_I202021-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/envi/home.html

